ٍزارت ثْذاؼت ,درهبى ٍ آهَزغ پسؼکی
داًؽگبُ علَم پسؼکی ٍ خذهبت ثْذاؼتی ٍدرهبًی تْراى
تبریخ گسارغ  :هٌجع گسارغ دٌّذُ:
ًبم ثیوبرظتبى گسارغ دٌّذُ :ثیوبرظتبًطجی کَدکبى

فرم ثررظی اپیذهیَلَشیک هَارد هٌٌصیت
- 1هؽخصبت ثیوبر:
ًبم ًٍبم خبًَادگی ً:بم پذر  :جٌط :ظي  :ؼغل:
ٍضعیت تبّل :هلیت :
- 2آدرض :
اظتبى :ؼْرظتبى  :خیبثبى :کَچِ  :پالک  :تلفي :
ٍ- 3ضعیت ثعتری:
ؼوبرُ پرًٍذُ :تبریخ ثعتری :تبریخ ؼرٍع ثیوبری  :تبریخ دارٍّبی تجَیس ؼذُ :
- 4ؼکبیبت ٍعالئن ثیوبری :
تت :ثلِ

خیر

عالئن عصجی :ثلِ

خیر

ظردرد:ثلِ

خیر

تَْع ٍاظتفراغ :ثلِ

خیر

تؽٌج :ثلِ

خیر

ثثَرات جلذی  :ثلِ

فًَتبل ثرجعتِ  :ثلِ
ظفتی گردى :ثلِ

خیر

خیر
خیر

- 5اطالعبت آزهبیؽگبّی:
تبریخ اًجبم آزهبیػ 91/4/13: LP
الف -آزهبیػ ( LPهبیع ًخبع ):
-1فؽبر هبیع ًخبع :الف-ثبال

ة-طجیعی

-2ظبّر هبیع ًخبع:الف-ؼفبف

ة -تیرُ

-3تعذا دظلَل....13......

-4درصذپلی هَرفًََکلئر -5درصذ لٌفَظیت-6هقذار پرٍتئیي -7هقذار قٌذ -8رًگ آهیسی گرم
-9التکط

-10کؽت

ًتیجِ کؽت  :الف -هثجت

ة -هٌفی

ة-آزهبیػ خَى :
 : C.B.Cهقذار Hbتعذاد  WBCدر صذ پلی هَرفًََکلئردر صذ لٌفَظیترًگ آهیسی گرهکؽت
هقذار قٌذهقذار پرٍتئیي

-6ظَاثق ٍاکعیٌبظیَى هٌٌصیت:
آیب ٍاکعیٌبظیَى اًجبم ؼذُ  :ثلِ
-7رادیَگرافی:

خیر

ثر اظبض کبرت

ؼفبّی

ًَع ٍاکعي .....

طجیعی

غیر طجیعی

غیر طجیعی

ظیٌَظْبی پبراًبزال  :طجیعی

-8ظَاثق ثیوبر:
خیر

ثلِ

خیر

ثلِ

ثلِ

اٍتیت هیبًی

اًذٍکبردیت

پٌَهًَی

هبظتَئیذیت

ضرثِ ثِ ظر

عول جراحی رٍی ظر

ثرداؼتي طحبل

ظیٌَزیت

خیر

ظبثقِ هعبفرت

ًَ-9ع هٌٌصیت:
پٌَهَکَک

ثبکتریبل  :هٌٌگَکَک

ظبیر هَارد ثبکتریبل

ّوَفیلَض اًفلَاًسا

ٍیرال

√

-10الف-درهبى آًتی ثیَتیکی اًجبم ؼذُ ثعذ از اًجبم L.P
ة -درهبى آًتی ثیَتیک قجل از اًجبم ؼذى LP
-1ظفتریبکعَى

-2ظفَتبکعین

-3آهیکبظیي

-7کلراهفٌیکل

-8پٌی ظیلیي

ٍ-9اًکَهبیعیي

-5ظفتبزیذین

-4آهپی ظیلیي
-10جٌتبهبیعیي

-11ریفبهپیي

-6ظفتی زٍکعین
-12ایوی پٌن

-13ظبیر

-11عَارض ثیوبری:
اختالل عصت هغسی ثب رکر ؼوبرُ عصت .....کری  :دائن
پریکبردیت چرکی :ثلی
آثعِ هغسی  :ثلی

خیر

خیر

هَقت

ادم هغسی :ثلی
ًٍتریکَلیت  :ثلِ

خیر
خیر

عالئن عصجی هَضعی دارد ثلی
ّیذرٍ ظفبلی  :ثلی

ظبیر عَارض  :ثلِ

خیر

خیر
خیر

-12افرادی کِ ثب ثیوبر توبض داؼتٌذ:
ًبم ............:

هحل توبض ...................:

تبریخ توبض ...............:

-13آیب ثیوبر دیگری در خبًَادُ ٍجَد دارد:
ًبم .......... ...........:

جٌط.............:

ظي ...........:

اقذاهبت اًجبم ؼذُ ..................................:

-14اقذاهبت اًجبم ؼذُ ثرای افراد در هعرض توبض :
ًبم ..................:

جٌط  ..........:ظي .............:

اقذاهبت اًجبم ؼذُ ..............:

ً-15تیجِ درهبى:
در حبل درهبى

√

ثْجَد

فَت

تبریخ فَت ...............:

ً-16بم ثررظی کٌٌذُ :ظوت  ..............:هحل کبر  :تبریخ  .:اهضبء ..............:

هْر پسؼک هرکس درهبًی :

